TỈNH ỦY THÁI BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRẮC NGHIỆM
TRÊN INTERNET TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT
Thái Bình, ngày 02 tháng 3 năm 2021
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH
LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

*
Số 03-QĐ/BTC

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2020 - 2025
----- Căn cứ Quyết định số 90-QĐ/TU, ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 2025 au đ y g i tắt à Ban Tổ chức Cuộc thi ;
- Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BTC, ngày 01/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc
thi về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Căn cứ Quyết định số 04-QĐ/BTC, ngày 02/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc
thi về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi trắc nghiệm trên
Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm
trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ
XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc
thi và các đơn vị, cá nh n có iên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy để báo cáo),
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể của tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Như Điều 3,
- Lưu Ban Tổ chức Cuộc thi.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

kiêm
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Phạm Đồng Thụy

THỂ LỆ
Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03-QĐ/BTC, ngày 02/3/2021
của Ban Tổ chức Cuộc thi)
-----I. THÔNG TIN CHUNG
1. Đối tượng dự thi
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người ao động; chiến sĩ các ực
ượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng ớp
Nhân dân; h c sinh các trường trung h c phổ thông và Trung t m iáo dục Nghề
nghiệp - iáo dục thường xuyên g i tắt à h c sinh trung h c phổ thông , sinh
viên các trường cao đ ng, đại h c trên địa bàn tỉnh.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc không được
tham gia dự thi.
2. Nội dung thi
- Nội dung trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái
Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ
2020 - 2025.
- Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020
- 2025 và một số nội dung khác về Đại hội.
3. Hình thức thi
- Cuộc thi được tổ chức trên mạng Internet, người dự thi trả lời câu hỏi dưới
hình thức trắc nghiệm do Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải trên Cổng thông tin điện
tử tỉnh Thái Bình, địa chỉ https://thaibinh.gov.vn; tại chuyên mục: Cuộc thi trắc
nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái
Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoặc tại liên kết đường link Cuộc thi
trên Báo Thái Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn), Đài Phát thanh &
Truyền hình Thái Bình (http://thaibinhtv.vn) và các Trang thông tin điện tử các
sở, ban, ngành của tỉnh có đặt liên kết đường link Cuộc thi với Cổng Thông tin
điện tử tỉnh Thái Bình.
- Cuộc thi trắc nghiệm được tiến hành trong 03 đợt, mỗi đợt thi có 20 câu hỏi.
Sau khi kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả trên Cổng
Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, địa chỉ https://thaibinh.gov.vn.
4. Thời gian thi
- Tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi ở cấp tỉnh vào ngày 15/3/2021.
- Cuộc thi được tiến hành trong 03 đợt, cụ thể như sau:
+ Đợt thứ nhất, bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/3/2021 và kết thúc vào 10h00’
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ngày 04/4/2021.
+ Đợt thứ hai, bắt đầu từ 10h00’ ngày 5/4/2021 và kết thúc vào 10h00’ ngày
25/4/2021.
+ Đợt thứ ba, bắt đầu từ 10h00’ ngày 26/4/2021 và kết thúc vào 10h00’ ngày
19/5/2021.
- Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân
và tập thể vào dịp Kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu g i thi đua ái
quốc 11/6.
II. CÁCH THỨC DỰ THI
- Người tham gia dự thi có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet
để tham gia Cuộc thi.
- Người dự thi truy cập trực tiếp vào Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Bình
(https://thaibinh.gov.vn), sau đó nhấp chuột vào chuyên mục “Cuộc thi trắc nghiệm
trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần
thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025” hoặc tại liên kết đường link Cuộc thi trên Báo Thái
Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn), Đài Phát thanh & Truyền hình Thái Bình
(http://thaibinhtv.vn) và các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành của tỉnh
có đặt liên kết đường link Cuộc thi với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình.
- Tại Trang chủ của Cuộc thi, Người dự thi thực hiện các bước sau để tham
gia thi:
Bước 1: Người dự thi nhập các thông tin cá nhân: H tên (ký tự có dấu), số điện
thoại, đơn vị dự thi, địa chỉ liên hệ, email. au đó nhấp chuột vào phần “Vào thi”.
Bước 2: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa ch n vào 01 phương án
đúng cho mỗi câu hỏi.
Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán
tổng số ượt người tham gia dự thi. au đó nhấp vào mục “Hoàn thành”.
- Mỗi người dự thi được tham gia nhiều ượt thi trong 1 đợt và có thể tham gia
tất cả các đợt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban Giám khảo sẽ lấy kết quả lần thi có
tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách
quan do thiên tai, bão ũ, sự cố điện ưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập
Internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.
III. GIẢI THƯỞNG
1. Giải cá nhân:
Mỗi đợt thi có 16 giải thưởng cá nhân, bao gồm:
- 01 giải Nhất: trị giá 2.000.000 đồng
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
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- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
* Tiêu chí xét giải thưởng cá nhân
- Tiêu chí 1: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.
- Tiêu chí 2: Thời gian hoàn thành dự thi sớm nhất.
- Tiêu chí 3: Dự đoán gần chính xác nhất số ượt người tham gia dự thi.
* Cá nh n đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng và giấy chứng
nhận đạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Giải tập thể: Tổng số có 11 giải thưởng, bao gồm:
- 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
* Tiêu chí xét giải thưởng tập thể
Sau khi kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào số ượng người
tham gia Cuộc thi, kết quả bài dự thi, số ượng bài dự thi đạt giải của từng địa
phương, đơn vị để xét giải tập thể.
(Căn ứ ết q ả
thể ủ
đị phư n đ n ị, Ban Tổ chức Cuộc thi có
thể điều chỉnh về
ấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp; đồng thời trao giấy
khen cho các tổ chứ
q n đ n ị l m tốt n t l nh đ o hỉ đ o t n
tr ền ận độn
n ộ đản i n hội i n đo n i n
t n lớp nh n n h
sinh, sinh viên t h
th m i
ộ thi).
IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI
- Chấp hành nghiêm Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
- Người dự thi đạt giải được nhận giải thưởng hoặc có quyền ủy quyền cho
người khác khi tổng kết, trao giải Cuộc thi.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thể lệ này phục vụ cho tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ cho phù hợp với điều kiện
thực tế. M i thay đổi sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi cập nhật trên Cổng Thông tin
điện tử tỉnh Thái Bình, địa chỉ https://thaibinh.gov.vn.
Trên đ y à Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức
Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự
tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để
Cuộc thi đạt kết quả thiết thực./.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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